
Теоретико-методологічний семінар  

за алгоритмом роботи динамічної мережі 

 

„Конструювання соціального ідеалу України” 
 

10 березеня 2011 

Київ, Вул. Ярославів Вал, 9 

Початок о 17:45 
 

Методологія проведення: В організації роботи  семінару буде застосовано  

інноваційну технологію синхронізації діяльності великої групи учасників у 

динамічній мережі без керівного ядра. Учасники отримають практичні навички 

використання алгоритму роботи динамічних мереж для комплексного аналізу 

поточної ситуації, вироблення  та прийняття рішень у політичних партіях, 

громадських організаціях, дослідницьких та наукових закладах, 

міждисциплінарних експертних групах  та бізнесових структурах. 

 

Модератор: Тарас Плахтій 

 

Мета семінару: Пошук спільних  підходів та виявлення розбіжностей при 

конструюванні соціального ідеалу України на основі комплексного 

обговорення основних його складових для подальшого  формуванням цілісного 

позитивного образу майбутнього.  
 

 

Для обговорення пропонуються наступні питання: 

Профіль № 1. Конструювання  соціального ідеалу у сфері влади  та 

вироблення шляхів його досягнення: 

1.1. Перехід реальної влади до всього українського народу, який має 

перетворитися на її активно діючий  суб’єкт (Згідно ст. 5 Конституції України).  

1.2. Політичні засоби для надійного забезпечення здійснення народом своєї 

суверенної влади, для захисту демократії і суспільства. 

Профіль № 2.   Конструювання соціального ідеалу у сфері суспільних 

відносин в Україні та вироблення шляхів його досягнення: 

2.1. Місце та роль громадянина в українському суспільстві майбутнього, 

відносини між громадянином і суспільством.  Гармонізація взаємовідносин між 

різними соціальними групами українського суспільства майбутнього. 



2.2. Інтенсифікація процесів самоорганізації громадян для підвищення 

життєздатності українського суспільства майбутнього  

Профіль № 3. Конструювання соціального ідеалу в освітній та духовно-

інтелектуальній сфері та вироблення шляхів його досягнення: 

3.1. Система  освіти майбутнього як гарант інтенсивного та прогресивного 

самооновлення світогляду та свідомості українців, утвердження у нашому 

суспільстві нової демократичної соціальної культури, — мислення, поведінки, 

спілкування. 

3.2. Створення найсприятливіших умов для вільного та всебічного духовного, 

інтелектуального і культурного розвитку кожної людської особистості, для 

повної реалізації нею своїх творчих здібностей. 

 

Профіль № 4. Конструювання  ідеалу у соціально-економічній  сфері та 

вироблення шляхів його досягнення: 

 

4.1. Якісна зміна  системи суспільних відносин, що засновані на експлуатації, 

економічному або позаекономічному примусі більшості українського народу  

олігархічною меншістю та державним чиновництвом, транснаціональними 

структурами. 

 

4.2. Перетворення всіх українських громадян на вільних, економічно 

незалежних та заможних власників. І насамперед — вільних власників 

результатів своєї праці.  

Профіль № 5. Конструювання соціального ідеалу у сфері керування 

майбутнім та  вироблення шляхів його досягнення : 

5.1. Багаторівнева система футурології, стратегування, прогнозування. 

5.2.  Концепція українського глобального проекту. 

 

Результатом роботи семінару стане поліваріантний образ соціального 

ідеалу України, викладений у зведеній  доповіді. Поліваріантність полягатиме 

у включенні в доповідь, на рівні з прийнятними для більшості рішеннями, 

окремих думок та бачень, висловлених учасниками семінару з усіх питань, що 

поставлені на розгляд. 

 

 

 

 



Методика проведення семінару за алгоритмом роботи динамічної 

мережі. 

 
1. Пленарне засідання. Вступне слово модератора про правила та алгоритм 

роботи засідання. Розподіл учасників по профільних та перехресних групах. 

Результат: сформовані групи. Тривалість - 30 хв. 

 

2. Робота у складі профільних груп. Визначення можливих підходів до 

вирішення профільних питань з використанням методики проведення 

мозкового штурму або інших методик.  

Результат роботи: список можливих підходів. Тривалість - 40 хв. 

 

3. Робота у складі перехресних груп. Інформування по черзі  кожним 

учасником  інших членів перехресної групи  про можливі підходи до вирішення 

профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням.  

Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень та пропозицій 

до запропонованих профільними групами підходів вирішення питань. 

Тривалість -  50 хв. 

 

4.  Робота у складі профільних груп. Обговорення і аналіз отриманої в 

перехресних групах інформації, підготовка та прийняття консенсусом 

остаточного тексту доповіді за результатами роботи. 

Результат роботи: обраний доповідач та підготовлений текст кінцевої 

доповіді. Тривалість – 30 хв. 

 

5. Пленарне засідання. Виголошення  доповідей профільних груп (без 

обговорення). Результат роботи: ознайомлення всіх учасників зі змістом  

доповідей, передача текстів доповідей для подальшого опублікування. 

Тривалість – 30 хв. 

Сумарна тривалість семінару  – 3 години. 

 

 



 


